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Forlovel - n

Søl ,

Dit livs
kærlighed

Få lavet personlige
og håndlavede ringe af vores

egen guldsmed.
Har I arveguld eller andet guld, I vil bruge til ringene?

Så kan I spare op til

50%
Kom ind og hør nærmere.

Alle tilbuddene gælder fra onsdag d. 15. juni til og med fredag d. 17. juni.

SØNDERBORG

ÅBNINGSTIDER

8-22

SPAR

500,-

Garmin Nuvi

57LM
Normalpris: 1299,-

799,-
TILBUD

HyperHit

ACER 15’’ E5-571G-526X

normalpris: 5.499,-

Tilbudspris 4.849,-

HP 14’’ FULL HD 14P000NO

normalpris: 3.199,-

Tilbudspris 2.299,-

HP NOTEBOOK 15-P008NO

normalpris: 4.999,-

Tilbudspris 3.999,-

HP SPECTRE X360 13-4030NO i5-5200

normalpris: 8.504,-

Tilbudspris 5.999,-

SPAR

650,-

SPAR

900,-

SPAR

000,

SPAR

.505,

Det bliver noget af et
tilløbsstykke, når Y’s
Men holder regions-
konference i Sønder-
borg den 18. og 19.

juni. Flere end 1000 delta-
gere, har meldt deres an-
komst. De vil blive budt
velkommen af Sønderborg
Garden, borgmester Erik
Lauritsen og Christian den
2. med Sønderborgs He-
rolder.

Et af højdepunkterne på
konferencen er, når pen-
geregnen falder over ud-

valgte projekter. Det er
penge, som er indsamlet
fra årets regionsprojekter.
Hele 1,2 millioner kroner
går til at skabe bedre vilkår
for grønlandske børn og
unge - et projekt, som Blå
Kors står bag - samt
240.000 kroner til lektie-
cafe i Indien, som drives af
den lokale YMCA for-
ening. I øvrigt uddeles der
på årsbasis i de 140 Y’s
Mens klubber i Danmark
cirka 15 millioner kroner.
Det er penge, der går til
kirkeligt og socialt børne-
og ungdomsarbejde i ind-
og udland.

Centrum for konferencen
bliver Skansen, og mange
af gæsterne indkvarteres på
Sandbjerg Gods. Der kom-
mer deltagere fra en lang
række lande, og det har da
også taget de lokale Y´s
Men´s klubber et par år at
forberede det store arrange-
ment og lave et alsidigt
program for de mange
gæster.

Konferencens hovedfore-
drag holdes af korshær-
spræst Morten Aagaard,
Aarhus, som vil behandle
Y´s Mens klubbernes år-
stema "Samarbejde giver
fællesskab og udvikling".

1000 deltagere 
til konference
i Sønderborg
MØDE: Y’s Men Danmark deler penge ud, når de mødes til regionskon-
ference i weekenden den 18. og 19. juni.
Af Pia Skaarup Larsen

psl@ugeavisen.dk

Sammen med en række
andre kommuner har
Sønderborg et telt ved
Folkemødet på Born-
holm i dagene den 16.

til 18. juni. Her skal ild-
sjælene fra landsbylaugene
hente inspiration og være
med til at inspirere andre.

– Vi synes jo, vores land-
distrikter har rigtig meget
at byde på, også modeller
for samarbejde, som vi

gerne vil øse af til andre.
Og så vil vi helt grund-
læggende gerne slå et slag
for det gode liv på landet
på et sted, hvor menings-
dannere mødes. Det glæder
mig, at så mange fra vore
landsbylaug vil bruge nog-
le dage på at vise flaget på
Bornholm, siger byråds-
medlem i Sønderborg og

formand for landdistrikt-
sudvalget, Anders K.
Brandt, i en pressemedde-
lelse.

Landdistriktskoordinator
i Sønderborg Kommune,
Connie Skovbjerg, styrer
begivenhederne i det første
arrangement, hvor hun vil
fortælle om projektet "Be-
nefit for regions" og lægge

op til spørgsmål og debat.
Målet med projektet er at
øge den regionale tilvækst
og udarbejde innovative
løsninger på fælles fokus-
områder på tværs af græn-
ser.

Anders K. Brandt er
paneldeltager i det andet
arrangement, som foregår
fredag formiddag. Her er

emnet samskabelse, borger-
drevet innovation, collec-
tive impact - alt sammen
ord for den samme trend,
nemlig inddragelse af bor-
gere i alskens processer,
som tidligere var forbe-
holdt politikere. exp

Ildsjæle
skal til 
Folke-
møde på
Bornholm

Det glæder mig, at så mange fra vore landsbylaug vil bruge nogle dage på at vise flaget på Bornholm, siger byrådsmedlem i Sønderborg og formand for

landdistriktsudvalget, Anders K. Brandt. Arkivfoto: Claus Thorsted

INSPIRATION: Landdi-
striktsudvalget sender
to busser med ildsjæle
fra de sønderjyske
landsbylaug afsted.


